Žádost o sloučení účtů MOL zákaznických karet
Tento dokument slouží jako žádost pro sloučení účtů MOL zákaznických karet (dále také jen „Karty“) pod jeden
účet (dále jen „žadatelův účet“ nebo také „společný účet“). Podmínkou pro sloučení účtů je úplné a pravdivé
vyplnění níže uvedených údajů a členství všech držitelů karet v MOL zákaznickém programu, které vzniká
zaevidováním přihlášky odevzdané na čerpací stanici.
Žadatel
Jméno a příjmení:

_______________________________________________________________________________________
Číslo MOL zákaznické karty:

_______________________________________________________________________________________
Tímto žádám o sloučení účtů MOL zákaznických karet uvedených v příloze č. 1 této žádosti pod
společný účet karty uvedené výše. Seznam těchto karet a jejich držitelů včetně souhlasu držitelů se
sloučením účtů je uveden v příloze č. 1 této žádosti.

V ____________________________ dne ______________________

Podpis žadatele: ____________________________________________

Příloha č. 1
Seznam karet a jejich držitelů včetně souhlasu držitelů se sloučením účtů
Jméno a příjmení držitele karty

Číslo MOL zákaznické
karty

Povolení čerpání
bodů ze sloučené
karty (ANO/NE)

Podpis

Zápisem svého jména a příjmení, čísla své MOL zákaznické karty a svým podpisem do tabulky výše
potvrzuji, že jsem níže uvedenému plně porozuměl/a a souhlasím se sloučením účtu své MOL
zákaznické karty pod žadatelův účet MOL zákaznické karty žadatele za níže uvedených podmínek:
1) Na žadatelův účet budou po sloučení mého účtu s dalšími účty uvedenými v tabulce výše a se
žadatelovým účtem převedeny body nasbírané na mém účtu ke dni sloučení účtů. Ode dne sloučení
účtů budou na žadatelův účet připisovány body ze všech transakcí provedených mou kartou.
2) Uplatnění bodů ze žadatelova účtu bude možné ode dne sloučení účtů dle požadovaného nastavení
u jednotlivých sloučených karet, tj. dle specifikace ve sloupci „Povolení čerpání bodů ze sloučené
karty“, tj. označení ANO – body lze předložením sloučené karty čerpat z žadatelova účetu, NE – body
nelze předložením sloučené karty čerpat z žadatelova účtu. Označení ANO znamená, že držitel karty
uvedené v tabulce může čerpat body z žadatelova účtu a označení NE znamená, že držitel karty
uvedené v tabulce nemůže čerpat body z žadatelova účtu.
3) I po sloučení účtů mohou všichni držitelé karet, jejichž účty byly sloučeny, nadále po předložení své
karty využívat nabídky aktuálně zvýhodněných cen na vybrané produkty na čerpacích stanicích
zařazených do MOL zákaznického programu.
4) Ke sloučení účtů dojde na základě řádně vyplněné žádosti do 6 týdnů ode dne přijetí žádosti
obsluhou na čerpací stanici zařazené do MOL zákaznického programu.

